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Her tip ekipman için
doğru yağlayıcı
Rulmanlar, doğrusal yataklar, dişliler, zincirler, vidalar,
kompresörler ve pnömatik sistemler için özel yağlayıcı seçimi

Her koşul için uygun yağlayıcı Klüber Lubrication‘da!
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Yağ ihtiyacınız var, bizde mevcut! Her sektör, her türlü uygulama ve yağlama noktasındaki her koşul için uygun yağlayıcı
Klüber Lubrication’da! Bu broşürü, gereksinimleriniz doğrultusunda, en sık kullanılan doğru yağlayıcıları bulmanın en
hızlı yolunu sizlere göstermek amacıyla hazırladık..
Yağ seçim broşürünün amacı
Bu broşür, yağ sektöründeki 80 yılı aşkın deneyimlerimizden
elde edilen kapsamlı teknik bilgilere bir genel bakış sunmaktadır.
Broşürde sunulan ürünler çok kapsamlı ürün gamımızın
yalnızca bir bölümünü temsil etmekte ve birçok gereksinimi
karşılamaktadır. Bu ürünler kendi teknik alanlarında uzman olan
kişiler tarafından seçilmiştir.
Ayrıca bu broşürde gösterilmeyen gerekliliklere ve ekipmanlara
yönelik özel yağlarımız da mevcuttur. Burada sunulan ürünler
gereksinimlerinizi karşılamıyorsa lütfen bizimle iletişime geçin.
Yağlama uzmanlarımız sizlere danışmanlık hizmeti vermekten
büyük memnuniyet duyar ve uygulamanız için doğru yağı
bulmanıza yardımcı olur.

Ürünlerin benzer özellikler gösterdiği yerlerde nihai
ürün seçiminde yardımcı olması için ilgili alanlardaki
farklılıkları gri ile vurguladık. Hangi kriterlerin daha
önemli olduğu, uygulamanıza bağlı olduğundan
değişkenlik göstermektedir.
En önemli seçim kriteri
İkincil öneme sahip seçim kriteri
Üçüncül öneme sahip seçim kriteri

Genel olarak bir yağ seçmeden önce yağlama
uzmanlarımıza danışmanızı tavsiye ediyoruz.
Lütfen ürünlerimizin ayrıntılı teknik özellikleri için ürün
bilgilendirme broşürlerimize başvurun. Bu broşürleri
Klüber’ de iletişim kurduğunuz kişiden temin edebilir
veya web sitemizden indirebilirsiniz.
www.klueber.com

Bu ürün seçim broşürünün amacı belirli amaçlar doğrultusunda üretilen Klüber Lubrication ürün gamı hakkında yol
gösterici olmaktır. Broşür öncelikle farklı uygulama gereklilikleri
dikkate alınmakta ve ardından uygun yağ çözümlerinin seçimi
konusunda sizleri yönlendirmektedir.

B990000513 /Yayın 06.17, 09.15 yerine
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Rulmanlı yataklar
Özel gresler

Seçim kriterleri

Yüksek sıcaklık uygulamaları

En yüksek
servis
sıcaklığı
yaklaşık.

En düşük
servis
sıcaklığı
yaklaşık.

Hız faktörü
n·dm
[dk−1 ·mm],
yaklaşık.

Baz yağ
viskozitesi
DIN 51562
[mm2 /sn]
yaklaşık.
40 °C /
104 °F

Baz yağ
viskozitesi
DIN 51562
[mm2 /sn]
yaklaşık.
100 °C /
212 °F

Baz yağ
türü

Kalınlaştırıcı

Ürün tavsiyesi

Açıklama / uygulama örnekleri

260 °C
500 °F

−40 °C
−40 °F

300 000

420

40

PFPE

PTFE

BARRIERTA L 55/2

–– Yüksek sıcaklıklara maruz kalan rulman yatakları için test edilmiş ve denenmiş
uzun ömürlü gres yağıdır.
–– Çok iyi uzun süre kararlılığa sahiptir.
–– Çok iyi korozyon koruyuculuğuna sahiptir.
–– Birçok üretici tarafından onaylanmıştır ve önerilmektedir.
–– NSF H1 1) göre gıda işleme endüstrileri kullanımı için test edilmiş ve listelenmiştir.

200 °C
392 °F

−40 °C
−40 °F

1 000 000

130

20

PFPE, ester

PTFE,
poliüre

Klübersynth BHP 72-102

–– Uzun süreli yağlama için patentli hibrid konsept gresidir.
–– Titreşim, ıslak ve korozif ortamlar için uygun grestir.

180 °C
356 °F

−40 °C
−40 °F

1 000 000

80

11

ester

poliüre

Klübersynth BEP 72-82

–– Mükemmel korozyon koruması sağlar.
–– Titreşim veya yüksek hızların yol açtığı erken malzeme yorgunluğunu engelleyen özel aşınmaya karşı koruma katkılarıyla uzun rulman ömrü sağlar.
–– Motorlu araç uygulamaları için uygun gres; örneğin, makaralar, jeneratörler,
debriyaj baskı yatağı, fan yatakları, silecek motorları

Düşük sıcaklık uygulamaları

110 °C
230 °F

−70 °C
−94 °F

1 000 000

9

2.6

ester

lityum sabun

ISOFLEX PDL 300 A

–– Düşük sürtünme momenti için ağır hizmet gresidir.

Düşük ses uygulamaları

180 °C
356 °F

−45 °C
−49 °F

1 000 000

72

9.5

ester

poliüre

Klüberquiet BQ 72-72

–– Yüksek ve düşük sıcaklıklar için uzun ömürlü uzun periyotlu yağlayıcıdır.
–– Yalıtılmış ve çift taraflı keçeli rulman yatakları için uygundur.
–– Elektrik motorları, fanlar, havalandırma sistemleri ve sabit disk sürücü
uygulamaları için uygundur.

140 °C
284 °F

−50 °C
−58 °F

1 000 000

25

5

ester

lityum sabun

ASONIC GL 432

–– Düşük sıcaklık ve düşük sürtünme momentleri için
–– Çift keçeli bilyalı rulmanlar için uzun ömürlü yağlayıcı; örneğin, minyatür alet
rulmanları

En önemli seçim kriteri
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İkincil öneme sahip seçim kriteri

Üçüncül öneme sahip seçim kriteri

1) Bu yağlayıcı NSF H1 kayıtlıdır ve dolayısıyla, FDA 21 CFR § 178.3570 ile uyumludur. Bu yağlayıcı, gıda işleme, kozmetik, ilaç ya da hayvan yemi endüstrilerindeki ürün ya da
ambalaj malzemelerine tesadüfen temas etme ihtimaline uygun olarak geliştirilmiştir. Bu yağın kullanımı, üretim süreçlerinin güvenilirliğini arttırmaya katkıda bulunabilir. Biz yine de
ek olarak HACCP gibi risk analizlerinin yapılmasını tavsiye ederiz.
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Rulmanlı yataklar
Özel gresler

Seçim kriterleri

En yüksek
servis
sıcaklığı
yaklaşık.

Hız faktörü
n·dm
[dk−1 ·mm],
yaklaşık.

Baz yağ
viskozitesi
DIN 51562
[mm2 /sn]
yaklaşık.
40 °C /
104 °F

Baz yağ
viskozitesi
DIN 51562
[mm2 /sn]
yaklaşık.
100 °C /
212 °F

Baz yağ
türü

Kalınlaştırıcı

Ürün tavsiyesi

Açıklama / uygulama örnekleri

Yüksek hızlar ve bobin iğ kovanı uygulamalarında

120 °C
248 °F

−50 °C
−58 °F

2 100 000

22

5

sentetik
hidrokarbon /
ester

poliüre

Klüberspeed BF 72-23

–– Özellikle bobin iğ kovanlarının eğik ve dikey montaj durumlarında, aynı zamanda yatay olması durumunda da kullanılır.

Yüksek yük ve ağır hizmet uygulamalarında

150 °C
302 °F

−40 °C
−40 °F

1 000 000

130

14

sentetik
hidrokarbon /
mineral yağ

özel lityum
sabunu

Klüberplex BEM 41-141

–– Yüksek yüklere maruz kalan rulmanlı ve kaymalı yataklarda
–– Titreşimler ve salınımlarda
–– Rüzgar türbinlerinin ana rulman yatakları gibi uygulamalarda

140 °C
284 °F

−20 °C
−4 °F

500 000

540

28

mineral yağ

lityum sabun

Klüberlub BE 41-542

–– Düşük ve orta hızlarda

140 °C
284 °F

−15 °C
5 °F

500 000

220

19

mineral yağ

özel
kalsiyum
sabunu

Klüberplex BE 31-222

–– Nemli ortamlarda yüksek yüklere maruz kalan bilyalı rulmanlarda
–– Orta dönüş hızlarında

120 °C
248 °F

−45 °C
−49 °F

300 000

150

22

sentetik
hidrokarbon

alüminyum
kompleks
sabun

Klübersynth UH1 14-151

–– NSF H1 kayıtlı1) ve ISO 21 469 sertifikasıyla üretiminiz için gerekli hijyen uyumunu destekler. Daha fazla bilgi için web sitemiz www.klueber.com adresine
bakabilirsiniz.
–– Mükemmel düşük sıcaklık davranışı
–– İyi aşınma koruması
–– İyi su dayanımı, korozyon dayanımı sayesinde erken rulman hasar riskini azaltır
–– Orta dönüş hızlarına uygun

150 °C
302 °F

−40 °C
−40 °F

1 000 000

150

19

sentetik
hidrokarbon

lityum
sabunu, katı
yağlayıcı

Klüberlectric BE 44-152

–– Statik elektriğe maruz kalan rulman yataklarının uzun ömürlü yağlanması için,
örneğin elektrik motorları, kağıt makinaları, fotokopi makinaları, streç film
makinaları, bantlı konveyörler kılavuzları ve fan yatakları
–– Elektrik direnci DIN 53 482 ([Ω x cm]), (elektrot aralığı 1 cm, elektrot yüzeyi 1
cm2) ≤ 10 000

Gıda ve ilaç sanayii uygulamalarında

Elektrik iletkenliği gerektiren uygulamalarda

En önemli seçim kriteri
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En düşük
servis
sıcaklığı
yaklaşık.

İkincil öneme sahip seçim kriteri

Üçüncül öneme sahip seçim kriteri

1) Bu yağlayıcı NSF H1 kayıtlıdır ve dolayısıyla, FDA 21 CFR § 178.3570 ile uyumludur. Bu yağlayıcı, gıda işleme, kozmetik, ilaç ya da hayvan yemi endüstrilerindeki ürün ya da
ambalaj malzemelerine tesadüfen temas etme ihtimaline uygun olarak geliştirilmiştir. Bu yağın kullanımı, üretim süreçlerinin güvenilirliğini arttırmaya katkıda bulunabilir. Biz yine de ek
olarak HACCP gibi risk analizlerinin yapılmasını tavsiye ederiz.
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Kaymalı yataklar
Özel gresler

Endüstri

Çalışma tipi

Tesis ve makine üreticileri,

Salınım /
dönme

Dönme

Gıda işleme ve ilaç
endüstrisi

Tesis ve makine üreticileri;
otomobil sanayinde
yağlayıcı maddenin çevreye
atılması durumunda

En önemli seçim kriteri
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Salınım /
dönme

Kayma hızı
[m/sn]

<1

Maksimum
yüzey
basıncı
[N/mm²]
yaklaşık 100

En yüksek
servis
sıcaklığı
yaklaşık.

En düşük
servis
sıcaklığı
yaklaşık.

Ürün tavsiyesi

Açıklama

Faydaları

260 °C
500 °F

−40 °C
−40 °F

Klüberalfa BHR 53-402

Birçok malzeme ile büyük ölçüde nötr davranış gösteren uzun ömürlü
yüksek sıcaklık gresidir (metaler, plastikler)

Uzun ömürlü yağlama ile birlikte yağlayıcı miktarında önemli azalma
sağlar.

180 °C
356 °F

−30 °C
−22 °F

PETAMO GHY 441

Yüksek sıcaklık uygulamalarında Klüberlub BVH 71-461’in alternatifidir.

Uzun tekrar yağlama süresi, aynı zamanda yüksek sıcaklık dayanımı
özelliği ile uzun servis ömrü sağlar.

160 °C
320 °F

−20 °C
−4 °F

Klüberlub BVH 71-461

Uzun servis ömrü ve yağlama aralığı sunan kaymalı yataklar için tercih
edilen yağlayıcıdır.

Çok amaçlı standart uygulamalar için uygundur.

150 °C
302 °F

−40 °C
−40 °F

POLYLUB GLY 501

Özellikle plastik kaymalı yataklar için aynı zamanda diğer baz yağ
viskoziteleri mevcuttur.

Birçok plastik ile uyumludur.

140 °C
284 °F

−20 °C
−4 °F

Klüberlub BE 41-542

Klüberlub BVH 71-461 den daha yoğun bir alternatif (NLGI 2)

DIN 51825 rulman yağlayıcısı standartlarına uygun KP2N-20 gres

140 °C
284 °F

−30 °C
−22 °F

Klüberlub BEM 41-122

Çelik/ çelik çalışan küresel rulmanlı yataklar için

Geliştirilmiş işlevsellik ve aşınmaya dayanıklı bir yağ filmi oluşumu sayesinde
uzun vadeli yağlama sunar.

≥1

yaklaşık 10

150 °C
302 °F

−50 °C
−58 °F

POLYLUB GLY 151

İyi uyumluluğu sayesinde plastik kaymalı yataklar için uygundur.

Çok amaçlı standart uygulamalar için uygundur.

≥2

yaklaşık 1

130 °C
266 °F

−50 °C
−58 °F

Klübersynth LR 44-21

İyi uyumluluğu sayesinde plastik kaymalı yataklar için uygundur.

Çok amaçlı standart uygulamalar için uygundur.

<1

yaklaşık 100

140 °C
284 °F

−5 °C
23 °F

Klübersynth UH1 64-1302

NSF H1 kayıtlı ISO 21 469 göre sertifikalandırılmış, gıda ve ilaç
endüstrisi kullanımı için uygundur.

Aşınmaya karşı koruma ve suya dayanımı sayesinde uzun ömürlü
yağlama sağlar.

120 °C
248 °F

−35 °C
−31 °F

Klüberfood NH1 94-301

NSF H1 kayıtlı1) ISO 21 469 göre sertifikalandırılmış, gıda ve ilaç
endüstrisi kullanımı için uygundur.

İyi korozyon ve aşınmaya karşı koruma, ayrıca mikro hareketlere maruz
kalan merkezi yağlama sistemlerinde uygulanabilir 4)

Dönme

≥1

yaklaşık 10

120 °C
248 °F

−40 °C
−40 °F

Klübersynth UH1 14-151

NSF H11) kayıtlı ISO 21 469 göre sertifikalandırılmış, gıda ve ilaç
endüstrisi kullanımı için uygundur.

Suya iyi dayanım özelliği ile rulman hasar riskini azaltır.

Dönme

<1

yaklaşık 10

100 °C
212 °F

−30 °C
−22 °F

Klüberbio LG 39-700

Doğada kolayca çözünür. Toprak veya suyun kirlenmesini önlemek için
tercih edilen bir seçenektir.

İyi aşınma ve su direnci sayesinde birçok uygulama için uygundur.

İkincil öneme sahip seçim kriteri

Üçüncül öneme sahip seçim kriteri

1) Bu yağlayıcı NSF H1 kayıtlıdır ve dolayısıyla, FDA 21 CFR § 178.3570 ile uyumludur. Bu yağlayıcı, gıda işleme, kozmetik, ilaç ya da hayvan yemi endüstrilerindeki ürün ya da
ambalaj malzemelerine tesadüfen temas etme ihtimaline uygun olarak geliştirilmiştir. Bu yağın kullanımı, üretim süreçlerinin güvenilirliğini arttırmaya katkıda bulunabilir. Biz yine de ek
olarak HACCP gibi risk analizlerinin yapılmasını tavsiye ederiz.
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Kaymalı yataklar
Özel yağlar ve kaplamalar

Hidrodinamik kaymalı yataklar için yağlayıcılar:
Uygulama / koşul

Ürün tavsiyesi

Açıklama

Faydaları

Standard

Klüberoil GEM 1-100, 150, 220, 320, 460 N

Viskozitesi sıcaklık ve hıza bağlıdır.

Denenmiş ve test edilmiş dişli yağı serisi, kaymalı yataklı metalleri ile uyumludur.

Özellikle uzun vadeli dayanıklılık

Klüber Summit SH 32, 46, 68, 100

Viskozitesi sıcaklık ve hıza bağlıdır.

Uzun vadeli, makul fiyatlı kompresör yağı serisi kaymalı yataklı metalleri ile
uyumludur.

Alternatif: Klübersynth GH 6-… , Klüber Summit SH
serisinde tavsiye edilen viskozite yoksa.

Denenmiş ve test edilmiş dişli yağı serisi, kaymalı yataklı metalleri ile uyumludur.

Kaymalı yataklar için tribolojik olarak en uygun kaplamalar:
Yağlayıcı tipi

Ürün tavsiyesi

Açıklama

Faydaları

Isı ile kürlenen*, siyah renkli, yüksek performanslı, nano parçacıklı
çift bileşenden oluşan kaplama

Klübertop TN 01-311 A /B

Yağ ile kombine halde, metal kaymalı yataklarda kuru yağlama,
alıştırma yağlaması ve emniyetli yağlama için kullanılan
kaplama.

Çok uzun ekipman ömrü için mükemmel aşınma koruması

Isı ile kürlenen*, tek bileşenli, siyah renkli, yüksek performanslı grafit içeren kaplama

Klübertop TG 05 N

Yağ ile kombine halde, metal kaymalı yataklarda kuru yağlama,
alıştırma yağlaması ve emniyetli yağlama için kullanılan
kaplama.

Ortam etkisi altında bile güvenilir ekipman fonksiyonları için iyi korozyon
koruması ve düşük sürtünme katsayısı

Suyla karışabilen, Isı ile kürlenen*, PTFE kaplama

Klübertop TP 46-111

Öncelikle plastik kaymalı yatakların ve orta yüklerin kaplaması
için kullanılan kuru yağlayıcı.

Artan ekipman performansı sayesinde

Kaplamalar, ekipman geometrisi ve malzemeleri ile ilişkili olduğu kadar, uygulama türü, çalışma koşulları ve uygulama
yöntemlerine göre de seçilmelidir. İhtiyaç halinde daha fazla ürüne erişilebilir.
Çok önemli seçim kriteri

İkincil öneme sahip seçim kriteri

*Kürlenme: Yağlayıcının, uygulama sonrası ısıl işleme tabi tutulması ile yüzeyde tutunmasının sağlanmasıdır.
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Doğrusal yataklar
Özel yağlar ve sıvı gresler

Sürekli yağlama için sıvı yağlar:
Endüstri / koşul

Lineer model

Ürün tavsiyesi

Açıklama

Genel / arttırılmış korozyon koruması

Tümü

Klübersynth MZ 4-17

Diğer yağlar ile uyumludur, aynı zamanda ilk yağlama için kullanılabilir.

Genel

Lineer Rulmanlar

Klüberoil GEM 1-46, 68, 220 N

CLP dişli yağı, korozyon ve aşınmaya karşı koruma sağlar. Viskozite hıza göre
seçilmelidir. Düşük ortam sıcaklıkları için Klüberoil GEM 1-46 N uygundur.

Genel

Kızaklar

LAMORA D 68, 220

CGLP kızak yağının, denemeler sonucunda, soğutma işleminde emülsiyon yapısının
bozulmadığı test edilmiştir. 2) Viskozitesi hıza göre seçilmelidir.

Gıda işleme ve ilaç endüstrisi

Tümü

Klüberoil 4 UH1-68 N

NSF H1 kayıtlı ve ISO 21 469 sertifikalıdır.1) İyi yaşlanma direnci ve aşınmaya karşı
koruma. Ayrıca diğer viskoziteleri (ISO VG 32 ... 1500) mevcuttur.

Biyolojik olarak kolayca parçalanabilen

Tümü

Klüberbio C 2-46

Biyolojik olarak kolay parçalanabilir olması ortamın zarar görmemesini sağlar.3)
Yüksek performanslı yağlayıcı. Klüberbio CA 2-100 olarak ISO VG 100 mevcuttur.

Endüstri / koşul

NLGI sınıfı / koşullar

Ürün tavsiyesi

Açıklama

Genel / düşük hızda (< 15 m / dk)

NLGI 00/000

MICROLUBE GB 00

Katı yağlayıcı maddeler olmaksızın yüksek basınç ve aşınma dayanımı sağlar.

Genel / düşük hızda (< 15 m / dk)

NLGI 000

CENTOPLEX GLP 500

İyi basınç emme kapasitesi

Genel / orta hızda (> 60 m / dk)

NLGI 0/00

ISOFLEX TOPAS NCA 5051

Düşük sürtünme ve akıcı çalışma için düşük baz yağ viskozitesi

Genel / yüksek sıcaklıklarda

NLGI 0/00

ISOFLEX TOPAS NCA 5051

İyi yaşlanma direnci olan sentetik baz yağ

Genel / yüksek yük, mikro hareketler, titreşim

NLGI 0, 00/000

MICROLUBE GB 0, 00

Katı yağlayıcı maddeler olmaksızın yüksek basınç ve aşınma dayanımı sağlar.
Yağlama spesifikasyonuna göre NLGI sınıfını seçiniz.

Gıda işleme ve ilaç endüstrisi

NLGI 000

Klüberfood NH 1 94-6000

NSF H1 kayıtlı ve ISO 21 469 sertifikalı.1) İyi korozyon koruması

Tüm lineer modellerin sürekli yağlanması için sıvı gres:

En önemli seçim kriteri

12

İkincil öneme sahip seçim kriteri

1) Bu yağlayıcı NSF H1 kayıtlıdır ve dolayısıyla, FDA 21 CFR § 178.3570 ile uyumludur. Bu yağlayıcı, gıda işleme, kozmetik, ilaç ya da hayvan yemi endüstrilerindeki ürün ya da
ambalaj malzemelerine tesadüfen temas etme ihtimaline uygun olarak geliştirilmiştir. Bu yağın kullanımı, üretim süreçlerinin güvenilirliğini arttırmaya katkıda bulunabilir. Biz
yine de ek olarak HACCP gibi risk analizlerinin yapılmasını tavsiye ederiz.
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Lineer Kızaklar
Özel gresler

Yağlama periyotlarını uzatan gres uygulamaları:
Lineer tip

Endüstri / koşullar

Lineer Bilyalı Kızak

Evrensel

Seçim kriteri

Ürün tavsiyesi

Açıklama

Düşük hız (< 15 m / dk)

Klüberplex BE 31-222

Gres, iyi yapışma ve sızdırmazlık etkisi sağlar.

Orta hız (15-60 m / dk karşılık)

Klüberplex BE 31-102

Gres, iyi yapışma ve sızdırmazlık etkisi sağlar.

Yüksek hız (> 60 m / dk)

ISOFLEX NCA 15

Gres, iyi yapışma ve sızdırmazlık etkisi sağlar.

Minyatür kızak

Evrensel

ISOFLEX TOPAS AK 50

Sıvı gres, kolay uygulanabilirlik için NLGI 0

Sonsuz vidalı sürücüler

Evrensel

Klüberplex BEM 41-132

Çizgisel temaslarda iyi yağlama kapasitesine sahiptir.

Trapez dişli sürücüler

Plastik somun

Düşük hız (< 15 m / dk)

POLYLUB GLY 801

Plastikler ile iyi uyumlu. 2) Talep doğrultusunda yüksek hızlar için yağlayıcı

Metal somun

Orta hız (15-60 m / dk karşılık)

Klüberplex BEM 41-132

Uzun yağlama aralıkları için aşınmaya karşı iyi koruma. Talep doğrultusunda yüksek/ düşük hız
yağlayıcıları

Kayar kılavuz

Evrensel

Orta hız (15-60 m / dk karşılık)

Klüberplex BEM 41-132

Uzun yağlama aralıkları için aşınmaya karşı iyi koruma. Talep doğrultusunda yüksek/ düşük hız
yağlayıcıları

Hepsi

Sessiz çalışma

Yüksek ivme ve hız

ISOFLEX TOPAS NCA 52

Uzun süreli yağlamalar için yaşlanma karşıtı dayanıklı gres

Mikro hareket / Titreşim

Normal yük

Yüksek yük
Yüksek vakum, UV ışığı ve agresif ortam için uygun değil

Klübersynth BM 44-42

Çok geniş sıcaklık aralığı. Plastikler ile uyumlu. PFPE yağlarına oranla daha düşük maliyetli.
Otomotiv (direksiyon sistemi) uygulamaları için test edilmiş ve denenmiş

Temiz oda üretim / yarı-iletken, LCD,
HDD üretim

60 °C (140 °F) kadar olan sürtünme noktaları için. Yüksek
vakum ve agresif ortam için uygun değil

Klübersynth BEM 34-32

Öncelikle temiz oda ortamlarında yağlama için 50 gr’lık küçük paketlerde temin edilebilir.

Temiz oda üretim / yarı-iletken, LCD,
HDD üretim

Yüksek sıcaklık aralığı, yüksek vakum altında, UV
radyasyon

BARRIERTA KM 192

Düşük buharlaşma oranı

Klüberfood NH1 94-301

NSF H1-kayıtlı 1)

Klüberbio LG 39-700

Suya zarar vermeme özelliği ile çevrenin zarar görmemesini sağlar. İyi su dayanımı vardır.
Yüksek basınç emme kapasitesi vardır.

Ekolojik açıdan hassas alanlar
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Tribokorozyona karşı test edilmiş ve denenmiş gres
Aşınmaya karşı iyi koruma, merkezi yağlama sistemlerine uygun

Yüksek sıcaklık

Gıda işleme ve ilaç endüstrisi

En önemli seçim kriteri

Klüberplex BEM 34-132
Klüberlub BE 71-501

İkincil öneme sahip seçim kriteri

Temiz bir çevre için biyoçözünür

Üçüncül öneme sahip seçim kriteri

1) Bu yağlayıcı NSF H1 kayıtlıdır ve dolayısıyla, FDA 21 CFR § 178.3570 ile uyumludur. Bu yağlayıcı, gıda işleme, kozmetik, ilaç ya da hayvan yemi endüstrilerindeki ürün ya da
ambalaj malzemelerine tesadüfen temas etme ihtimaline uygun olarak geliştirilmiştir. Bu yağın kullanımı, üretim süreçlerinin güvenilirliğini arttırmaya katkıda bulunabilir. Biz
yine de ek olarak HACCP gibi risk analizlerinin yapılmasını tavsiye ederiz.
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Dişliler
Özel yağlar

Endüstri

Dişli Tipi
Konik dişli,
planet dişliler
ve hipoid
dişliler

Ürün tavsiyesi

ISO viskozite değeri,
ISO VG

Sonsuz dişli

Genel

+++

+

Genel

+++

++

Genel

+++

Gıda & ilaç

Servis sıcaklık aralığı

Performans parametreleri

En yüksek servis
sıcaklığı
yaklaşık.

Enerji
tasarruf
potansiyeli

En düşük
servis
sıcaklığı
yaklaşık.

Yağ ömrü

Yük altında
aşındırma
kapasitesi

Mikropitting
oluşumuna
dayanım

Rulman
yataklarının
aşınmaya
karşı
korunması

Radyal şaft
salmastralarının
elostomer
uyumu

DIN 51 502, DIN 51517-3,
AGMA 9005

Tesciller ve testler

NSF H2

Klüberoil GEM 1 N

46, 68, 100, 150, 220, 320,
460, 680, 1000

100 °C
212 °F

−15 °C
5 °F

+

+

+++

+++

+++

+++

CLP, EP yağ

Klübersynth GEM 4 N

32, 46, 68, 100, 150, 220,
320, 460, 680

140 °C
284 °F

−50 °C
−58 °F

++

++

+++

+++

+++

+++

CLP HC, EP yağ

+++

Klübersynth GH 6

22, 32, 46, 68, 100, 150, 220,
320, 460, 680, 1000, 1500

160 °C
320 °F

−55 °C
−67 °F

+++

+++

+++

+++

+++

+++

CLP PG, EP yağ

+++

+++

Klübersynth UH1 6

100, 150, 220, 320, 460, 680

160 °C
320 °F

−35 °C
−31 °F

+++

+++

+++

+++

+++

+++

CLP PG, EP yağ

NSF H11),
NSF ISO 21469

Gıda & ilaç

++

++

Klüberoil 4 UH1 N

22, 32, 46, 68, 100, 150, 220,
320, 460, 680, 1500

120 °C
248 °F

−35 °C
−31 °F

++

++

++

++

+++

+++

CLP HC, EP yağ

NSF H11),
NSF ISO 21469

Ekolojik açıdan
hassas alanlar

++

++

Klübersynth GEM 2

220, 320

130 °C
266 °F

−30 °C
−22 °F

++

++

+++

+++

+++

++

CLP E2), EP yağ

CEC-L-33-A-93

+++
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Optimum performans / gelişmiş fayda

++

Geliştirilmiş performans / fayda

+

Standart performans

1) Bu yağlayıcı NSF H1 kayıtlıdır ve dolayısıyla, FDA 21 CFR § 178.3570 ile uyumludur. Bu yağlayıcı, gıda işleme, kozmetik, ilaç ya da hayvan yemi endüstrilerindeki ürün ya da
ambalaj malzemelerine tesadüfen temas etme ihtimaline uygun olarak geliştirilmiştir. Bu yağın kullanımı, üretim süreçlerinin güvenilirliğini arttırmaya katkıda bulunabilir. Biz yine de
ek olarak HACCP gibi risk analizlerinin yapılmasını tavsiye ederiz.
2) Sudan ayrılabilme özelliği ve SRE NBR 28 elastomer hariç CLP gerekliliklerine uygundur.
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Zincirler
Özel yağlayıcılar

Endüstri

En yüksek servis sıcaklığı yaklaşık.

Seçim kriteri

Ürün tavsiyesi

Gıda işleme ve ilaç endüstrileri

250 °C
482 °F

NSF H1 kayıtlı , ISO 21469 sertifikalı yüksek sıcaklık zincir yağı

Klüberfood NH1 CH 2-220 Plus

160 °C
320 °F

Metal içecek kutu boya hatları için poliglikol bazlı özel yüksek sıcaklık zincir yağı; NSF H1
kayıtlı1), ISO 21469 sertifikalı

Klüberfood NH1 C 6-150

120 °C
248 °F

NSF H1 kayıtlı1), ISO 21469 sertifikalı normal sıcaklıklar için

Klüberoil 4 UH1-32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460 N

1 000 °C
1 832 °F
Not: Yaklaşık 200 ° C / 392 ° F üzerinde kuru yağlama

Katı yağlayıcı süspansiyonu, örneğin yanan, eriyen ya da tavlama fırınlarının zincirleri için.
Not: servis sıcaklığı 250 °C / 482 °F üzerinde olan uygulamalar için

WOLFRAKOTE TOP FLUID

500 °C
932 °F
Not: Yaklaşık 200 ° C / 392 ° F üzerinde kuru yağlama

Katı yağlayıcılar içeren yüksek sıcaklık zincir yağı, aynı zamanda fırınların levha taşıyan zincirlerine
uygun
Not: servis sıcaklığı 250 °C / 482 °F üzerinde olan uygulamalar için

Klüberoil YF 100

250 °C
482 °F

Kurutma Konveyörleri ( toz boya gibi)
Sertleştirme fırını konveyör zincirleri (cam yünü ve alçı levha üretimi)

Klübersynth CHM 2-100,
Klübersynth CH 2-100 N ya da Klübersynth CH 2
serisinin diğer viskozite sınıfları

Sürekli bant ya da laminasyon presleri için. Dieffenbacher zincirleri için onaylı. Özellikle bant
yağlaması için.

HOTEMP SUPER N PLUS

Dönüş çubuklarının yağlayıcısı ( Messrs. Dieffenbacher in ahşap presleri)

HOTEMP SUPER CH 2-100

Özellikle tekstil terbiye makinaları kumaş konveyör zincirleri

Klübersynth CTH 2-260

İki eksenli film streç konveyör zincirleri için; özellikle yüksek zincir hızları ve germe
sıcaklıkları için. Messrs. Brückner tarafından onaylı.

Klübersynth CH 2-280
Klübersynth CFH 2-400

Mineral bazlı zincir yağı, aynı zamanda ıslak uygulama alanlarının konveyör zincirleri için.

STRUCTOVIS HD serisi
özellikle STRUCTOVIS FHD ve STRUCTOVIS EHD

70 - 80°C / 158 - 176°F kadar zincirler için yağlayıcı vaks, “yarı-kuru” yağlayıcı film; özellikle
zincir üreticisi tarafından ilk yağlanma için

Klüberplus SK 11-299

Biyoçözünür zincir yağları CEC L-33-A-93, 21 gün, ≥ 70 % test edilmiştir. 3)

Klüberbio CA 2 yağları (çok amaçlı yağlar)

Diğer endüstriler

1)

120 °C
248 °F

110°C
230 °F
80 °C
176 °F

En önemli seçim kriteri
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İkincil öneme sahip seçim kriteri

Klüberbio C 2-46 (özellikle yürüyen merdiven basamak zinciri ve yolcu konveyörleri)

Üçüncül öneme sahip seçim kriteri

1) Bu yağlayıcı NSF H1 kayıtlıdır ve dolayısıyla, FDA 21 CFR § 178.3570 ile uyumludur. Bu yağlayıcı, gıda işleme, kozmetik, ilaç ya da hayvan yemi endüstrilerindeki ürün ya da
ambalaj malzemelerine tesadüfen temas etme ihtimaline uygun olarak geliştirilmiştir. Bu yağın kullanımı, üretim süreçlerinin güvenilirliğini arttırmaya katkıda bulunabilir. Biz
yine de ek olarak HACCP gibi risk analizlerinin yapılmasını tavsiye ederiz.
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Vidalar
Özel pastalar ve kuru yağlayıcılar

Pastalar

Kuru
yağlayıcılar

Servis sıcaklık aralığı

Vida malzemesi

En yüksek
servis
sıcaklığı
aralığı.

Standard

En düşük
servis
sıcaklığı
aralığı.

Standart vida
malzemesi
için ilk sıkma
sürtünme
değeri2)

standard d
sapma (S)

Özel çelik
A 2-70

Özel çelik
A 2-70 için
ilk sıkma
sürtünme
değeri

Standard
sapma (S)

Renk

Uygulama notları

Ürün tavsiyesi

1 200 °C
2 192 °F

−30 °C
−22 °F

•

µK = 0.15
µG = 0.17

SK = 0.008
SG = 0.026

•

µK = 0.11
µG = 0.13

SK = 0.007
SG = 0.007

Açık gri

NSF H1 kayıtlı5) ve ISO 21 469 sertifikalı. 200 ° C üzeri kuru yağlama

Klüberpaste UH1 96-402

1 000 °C
1 832 °F

−40 °C
−40 °F

•

µK = 0.09
µG = 0.11

SK = 0.009
SG = 0.02

•

µK = 0.11
µG = 0.13

SK = 0.011
SG = 0.032

Siyah

VW-TL 52112 ve Ford Tox No 138624 göre onaylanmıştır. 200 ° C üzeri kuru
yağlama

Klüberpaste HEL 46-450

140 °C
284 °F

−40 °C
−40 °F

•

µK = 0.11
µG = 0.10

SK = 0.008
SG = 0.012

•

µK = 0.10
µG = 0.09

SK = 0.013
SG = 0.01

Bej

Normal sıcaklıklarda cıvata ve somun için

DUOTEMPI PMY 45

120 °C
248 °F

−45 °C
−49 °F

•

µK = 0.10
µG = 0.13

SK = 0.004
SG = 0.017

•

SK = 0.009
SG = 0.022

Beyaz

NSF H1 kayıtlı5) ve ISO 21 469 sertifikalı

Klüberpaste UH1 84-201

120 °C
248 °F

−30 °C
−22 °F

•

µK = 0.13
µG = 0.12

SK = 0.009
SG = 0.015

–

ölçülemez

Beyazımsı

Tarım, ormancılık ve su kaynakları endüstrilerinde kullanmak için

Klüberbio EM 72-81

1 000 °C
1 832 °F

−40 °C
−40 °F

•

µK = 0.14 3)
µG = 0.14 3)

SK = 0.006 3)
SG = 0.028 3)

–

Gri

Dispersiyon, temiz kullanım için yüksek sıcaklıklarda kuru yağlama vida pastası

Klüberplus S 04-807

350 °C
662 °F

−180 °C
−292 °F

•

µK = 0.06 3)
µG = 0.07 3)

SK = 0.003 3)
SG = 0.007 3)

•

Gri

Yüksek basınç için kaplama. Düşük sürtünme değerlerinde

UNIMOLY C 220

180 °C
356 °F

−40 °C
−40 °F

•

µK = 0.12 3)
µG = 0.14 3)

SK = 0.005 3)
SG = 0.006 3)

–

Siyah

Kaplama malzemesi kimyasallara ve yağlara karşı iyi bir direnç sunar ve iyi bir
korozyon koruyucusudur. Özel çelikler için uygun değildir.

Klübertop TP 03-111

90 °C
194 °F

−40 °C
−40 °F

•

µK = 0.13 4)
µG = 0.17 4)

SK = 0.011 4)
SG = 0.033 4)

•

Şeffaf
(Su içermeyen yağlama
filmi renginde)

Yağlayıcı vaks emülsiyonu. Kullanıma hazır. Musluk suyu ile seyreltebilirsiniz.

Klüberplus SK 12-205

–

ölçülemez

–
µK = 0.05
µG = 0.08
–

µK = 0.14
µG = 0.12

–
SK = 0.007
SG = 0.007
–

SK = 0.018
SG = 0.017

En önemli seçim kriteri
1) Vidayla ölçülen M 10x30-8.8, DIN EN ISO 4017, siyah ve somun M 10-8, DIN ISO 4032, parlak; her 20’de vida sayısı. μK = rulman yüzel sürtünme katsayısı, μG = vida dişi sürtünme
katsayısı
2) Vidayla ölçülen M 10x50, DIN EN ISO 4017, parlak, A2-70, DIN EN ISO 3506-1, somun M 10, DIN EN ISO 4032-1, parlak, A2-80, DIN EN ISO 3506-1; her 20’de vida
sayısı. μK = rulman yüzey
sürtünme katsayısı, μG = vida dişi sürtünme katsayısı
3) Vidaların yüzeyi çinko-DKP onarılmış
4) Sürtünme değeri ve standart sapmayla karışım oranı 1: 3
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5) Bu yağlayıcı NSF H1 kayıtlıdır ve dolayısıyla, FDA 21 CFR § 178.3570 ile uyumludur. Bu yağlayıcı, gıda işleme, kozmetik, ilaç ya da hayvan yemi endüstrilerindeki ürün ya da
ambalaj malzemelerine tesadüfen temas etme ihtimaline uygun olarak geliştirilmiştir. Bu yağın kullanımı, üretim süreçlerinin güvenilirliğini arttırmaya katkıda bulunabilir. Biz
yine de ek olarak HACCP gibi risk analizlerinin yapılmasını tavsiye ederiz.
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Hava kompresörleri
Özel yağlar

Kompresör tipi

Gıda işleme
ve ilaç
endüstrileri

Pistonlu kompresörler

Yağ değişim aralığı

Ürün tavsiyesi

ISO Viskozite
Değeri,
ISO VG

Ürün özellikleri, avantajları, yararları

Baz yağ türü

Uygulamaya bağlı

Klüber Summit HySyn FG

–– Gıda işleme ve ilaç sanayilerinde kullanımı için NSF H1- tescilli ve ISO 21469-sertifikalı 4)
–– 160 °C (320 °F) kadar akma sıcaklığı

Sentetik hidrokarbon

Uygulamaya bağlı

Klüber Summit PS 200, 300, 400

68, 100, 150

–– Mineral bazlı kompresör yağları ile karşılaştırıldığında, vanalar ve silindirde azaltılmış tortu oluşumu
–– Mineral yağlara kıyasla vana ve piston halkalarında daha uzun kullanım ömrü, bakım ve duruş
maliyetlerinde azalma
–– Yaklaşık 160 °C (320 °F) kadar akma sıcaklığı

Rafine edilmiş mineral
yağ, diester yağ

Uygulamaya bağlı

Klüber Summit DSL

68, 100, 125

–– % 100 tam sentetik formülasyonu nedeniyle vanalarda ve silindirlerde mükemmel kalıntı giderme
–– Mineral ve hidrokarbon baz yağlar ile karşılaştırıldığında, vanalar ve piston halkaları için daha
uzun kullanım ömrü, daha az bakım ve kesinti maliyeti
–– Düşük sürtünme katsayısı, daha iyi ısı iletkenliğinden dolayı daha fazla enerji verimliliği, vs.
–– 220 °C (428 °F) kadar akma sıcaklığı

Diester yağ

Normal çalışma koşullarında 5 000 saate
değiştirme aralıkları1)

Klüber Summit FG 100, 200, 250

32, 46, 68

–– Gıda işleme ve ilaç sanayilerinde kullanımı için NSF H1- tescilli ve ISO 21469-sertifikalı 4)

Sentetik hidrokarbon

Normal çalışma koşullarında 5 000 saate
değiştirme aralıkları1)

Klüber Summit PS 100, 150, 200

32, 46, 68

–– Bakım ve duruş maliyetlerini düşürür.
–– Kalıntı miktarını azaltır.

Mineral yağ,
ester yağ

Normal çalışma koşullarında 8 000 saate
değiştirme aralıkları1)

Klüber Summit SB

–– Bakım ve duruş maliyetlerini düşürür.
–– Mineral ve hidrokarbon yağlar ile karışabilir.

Sentetik hidrokarbon,
ester yağ

Normal çalışma koşullarında 8 000 saate
değiştirme aralıkları1)

Klüber Summit Supra Coolant

55

–– Özellikle üretici firma tarafından poliglikol esaslı kompresör yağlar ile dolu kompresörler için
uygundur.

Poliglikol yağ,
ester yağ

Klüber Summit Supra 32

38
32, 46, 68

–– Bakım ve duruş maliyetlerini düşürür.
–– Elastomerlerle uyumlu
–– Higroskopik değildir.

Sentetik hidrokarbon,

46, 68

–– Bakım ve duruş maliyetlerini düşürür.

Ester yağ,
sentetik hidrokarbon

68, 100

•
Kayıplı yağlama ve
sirkülasyonlu
yağlamalı paletli
kompresörler

Yağ enjeksiyonlu
Vidalı kompresörler

En önemli seçim kriteri
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•

Normal çalışma koşullarında 10 000 saate
değiştirme aralıkları1)

Klüber Summit SH

Normal çalışma koşulları1) altında veya deniz
suyu, aşırı sıcaklıklar gibi ağır çalışma
koşulları altında çalışan kompresörler için
12 000 saat yağ değiştirme aralıkları

Klüber Summit Ultima

İkincil öneme sahip seçim kriteri

Üçüncül öneme sahip seçim kriteri

46, 68

1) Normal çalışma koşullarında maksimum boşaltma sıcaklığı. 85 ° C (176 ° F) olarak kabul edilir, boşaltma basıncı kuru ve temiz hava da max. 8 bar, yağ döngüsü> 1.5
2) Bu yağlayıcı NSF H1 kayıtlıdır ve dolayısıyla, FDA 21 CFR § 178.3570 ile uyumludur. Bu yağlayıcı, gıda işleme, kozmetik, ilaç ya da hayvan yemi endüstrilerindeki ürün ya da
ambalaj malzemelerine tesadüfen temas etme ihtimaline uygun olarak geliştirilmiştir. Bu yağın kullanımı, üretim süreçlerinin güvenilirliğini arttırmaya katkıda bulunabilir. Biz
yine de ek olarak HACCP gibi risk analizlerinin yapılmasını tavsiye ederiz.
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Hava kompresörü
Özel yağlar

Uygulama

Gıda işleme
ve ilaç
endüstrileri

Ürün tavsiyesi

ISO Viskozite Değeri,
ISO VG
68

–– Gıda işleme ve ilaç sanayilerinde kullanımı için NSF H1- tescilli ve ISO 21469-sertifikalı.2)
–– Tam sentetik kompresör yağı

Sentetik hidrokarbon

Klüber Summit SH 68

68

–– Mineral yağlara ve kısmen sentetik yağlara kıyasla daha uzun yağ değişim aralığından dolayı
maliyet tasarrufu
–– Tam sentetik kompresör yağı

Sentetik hidrokarbon,
ester oil

Klüber Summit Ultima 68
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–– Cost savings due to longer oil change intervals compared to mineral and partially synthetic oils
–– Fully synthetic compressor oil

Ester yağ

–– Gıda işleme ve ilaç sanayilerinde kullanımı için NSF H1- tescilli ve ISO 21469-sertifikalı 2)

Sentetik hidrokarbon,
ester yağ

Klüberoil 4 UH 1 N
Blowerlarda dişli
yağlaması

Baz yağ türü

Klüber Summit HySyn FG 68
•
Yağsız kompresörlerde dişli yağlaması

ürün özellikleri, avantajları, yararları

100, 150, 220

•
Klüber Summit PS 400

150

–– Mineral yağlara kıyasla daha uzun yağ değişim aralığından dolayı maliyet tasarrufu

Mineral yağ, ester yağ

Yağ sirkülasyonu ile
vidalı kompresörler,
turbo kompresör ve
döner kanatlı hava
kompresörlerini temizleme

Klüber Summit Varnasolv
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–– Yağ değişimi sırasında, mineral yağlardan (örneğin karbon birikmesi, oksidasyon artıkları)
kaynaklanan kalıntı ve kirleri çözer ve yağ değişiminde yağ ile birlikte sistemden uzaklatırır.
–– Çalışma esnasında temizlik için duruş süresi yoktur.
–– Kolay temizlik prosedürü sayesinde daha düşük maliyetlidir.
–– Temiz kompresör ekonomik çalışır.

Vidalı kompresörler, turbo
kompresörler ve döner kanatlı
kompresörler için ester bazlı
sirkülasyon yağı. Poliglikol
yağlar için kullanılamayabilir.

Kompresör yağlarının
durumunu kontrol etmek için yaşlandırma
test yağı

Klüber Summit T.A.N-Kit

–– Hızlı şekilde kompresör yağlarının (nötralizasyon sayısı) durumu yerinde kontrol etmek için
–– Kompresör yağ değişim aralıklarının belirlenmesi için uygundur.

Poliglikol yağlar hariç, tüm
geleneksel mineral ve sentetik
kompresör yağları için kullanılabilir.

Elektrik motor rulman
yatakları

Klüberquiet BQH 72-102

–– Uzun zamanlı ve uzun ömürlü yağlayıcı

Ester yağ, poliüre kalınlaştırıcı

En önemli seçim kriteri
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1) Bu yağlayıcı NSF H1 kayıtlıdır ve dolayısıyla, FDA 21 CFR § 178.3570 ile uyumludur. Bu yağlayıcı, gıda işleme, kozmetik, ilaç ya da hayvan yemi endüstrilerindeki ürün ya da
ambalaj malzemelerine tesadüfen temas etme ihtimaline uygun olarak geliştirilmiştir. Bu yağın kullanımı, üretim süreçlerinin güvenilirliğini arttırmaya katkıda bulunabilir. Biz
yine de ek olarak HACCP gibi risk analizlerinin yapılmasını tavsiye ederiz.
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Pnömatik sistemler
Pnömatik sistemlerde silindirler
Uygulamalar

Ürünler

Keçe tipi

Ürün özellikleri

Uygulama notları

Standart uygulamalar

Klübersynth AR 34-401, 402

Sönümleyici keçesi, piston keçesi, kol keçesi

Geniş piston hızı aralıkları için tutucu gres yağı; çok düşük piston
hızlarında duraklamalı hareketin ortadan kaldırılması (stick-slip);
uzun durma aralıklarından sonra düşük başlangıç torkları; gıda
işleme ve ilaç endüstrilerinde kullanım için NSF H11) tescilli;
piyasadaki sızdırmazlık malzemeleri ile mükemmel uyumluluk.
(EPDM hariç. Ayrıca bu ürün gaz uyumluluğu DWGW belgesine de
sahiptir.

Yağlama uygulaması için yuvarlak fırça veya otomatik yağlama tabancalarının etkili
olduğu kanıtlanmıştır. Eğer sadece tek taraflı yağlama mümkün ise montajdan
sonra sızdırmazlık elemanlarının her iki tarafta yeterli ıslanmasını sağlamak için
pistonun tam strok uzunluğu boyunca birçok kez hareket ettirilmesi önemlidir.

Yüksek sıcaklık uygulamaları

BARRIERTA KM 192

Sönümleyici keçesi, piston keçesi, kol keçesi

Çok geniş sıcaklık aralığı; düşük başlangıç torkları; yüksek kimyasal
stabilite; piyasadaki sızdırmazlık malzemeleri ile mükemmel uyumluluk.

Uygulamalar

Ürünler

Valf tipi

Ürün özellikleri

Uygulama notları

Standart uygulamalar

PETAMO GHY 133N

Valf yatağı, yön kontrol valfi

Geniş hizmet sıcaklık gamı için tutucu gres yağı; statik ve dinamik;
sürtünmeyi azaltır; iyi su direnci; iyi korozyon önleme özelliği vardır.

Silindir uygulamasına benzer bir prosedür. Piston keçesinin fazla yağlanması
Birkaç stork sonrasında boyut ve çapa bağlı olarak daha düzgün bir yağ filmi sağlar.

Gıda işleme ve ilaç endüstrilerindeki yüksek sıcaklık
uygulamaları

UNISILKON L 641

Valf yatağı, yön kontrol valfi

Çok tutucu, özellikle yüksek döngü sayısı, yüksek hava hacmi ve
termal dalgalanmalar içeren uygulamalar için NSF H11) tescilli

Pnömatik sistemlerde valfler

En önemli seçim kriteri
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1) Bu yağlayıcı NSF H1 kayıtlıdır ve dolayısıyla, FDA 21 CFR § 178.3570 ile uyumludur. Bu yağlayıcı, gıda işleme, kozmetik, ilaç ya da hayvan yemi endüstrilerindeki ürün ya da
ambalaj malzemelerine tesadüfen temas etme ihtimaline uygun olarak geliştirilmiştir. Bu yağın kullanımı, üretim süreçlerinin güvenilirliğini arttırmaya katkıda bulunabilir. Biz
yine de ek olarak HACCP gibi risk analizlerinin yapılmasını tavsiye ederiz.
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Notlar

KlüberEfficiencySupport
Klüber Lubrication Servisleri – İhtiyaç duyduğunuz destek burada

Üreticiler ve operatörler, mümkün olan en uzun
hizmet ömrü için makinelerinin güvenilir ve verimli
çalışmasını gerekli görürler. En uygun yağlayıcı
çözümünün seçimi, üretimi arttırırken düşük yedek
parça ve işçilik kullanımı ile enerji kazancını en üst
seviyeye çıkarmak için büyük bir potansiyel sunar.
Ayrıca, yüksek kaliteli yağlar üreten Klüber
Lubrication tarafından sağlanan profesyonel
hizmetler, çeşitli sektörlerden şirketler için çok yönlü
katma değer sunan çözümler sağlıyorlar. Servis
çeşitlerimiz tek bir pakette bir araya geliyor:
KlüberEfficiencySupporty

Klüber Lubrication tarafından geliştirilen bu destek
prensibi; denenmiş ve test edilmiş çok aşamalı
analitik bir yaklaşımdır.
Biz, optimizasyonu sağlayacak tasarruf olanaklarını
sizinle birlikte belirliyoruz. Ekipmanlarınızın enerji
verimliliğini geliştirmek için basit bir yağlama tavsiyesinin
çok ötesine uzanan çözümler tasarlıyoruz. Ayrıca,
önerilen çözümlerden somut değerler sağlayabilmek
için pratikte var olan önlemlerimizin etkililerini doğruluyoruz. Bu da, sizin için sonuçları çoğaltmamızda
temel oluşturuyor.

–– KlübererEnergy: Yağlama uygulamalarınızın optimum enerji verimliliği için servis. Somut tasarruf
raporları.
–– KlüberMaintain: Gerekli yağlama bakımı görevlerine göre yağlama yönetiminizi ve bakım prog
ramınız / TPM¹ için destek.
–– KlüberMonitor: Verimliliği arttırmak için uygulamalarınız ve sınama testlerinizin tribolojik analizleri temelinde tavsiyeler.
–– KlüberRenew: Büyük dişli sürücüler ve zincirler gibi
uygun eğitim gerektiren pahalı ekipmanlarınızın
çalışma ömrünü uzatan hizmetler.

1) Total Product Management (Toplam Ürün Yönetimi)
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Yayıncı & Telif Hakkı
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Kısmen veya tamamen kopyalanması ancak Klüber
Lubrication München SE & Co. KG’den önceden
alınan yazılı izinle ve kaynak belirtildiğinde ve kopyası
iletildiğinde mümkündür.
Bu teknik broşürdeki bilgiler yayımlandığındaki genel
deneyim ve bilgilerimize dayanmaktadır ve teknik deneyime sahip kullanıcıya bilgi vermek amaçlıdır. Ürün
özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için
ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı belli
uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma
yükümlülüğüne sahiptir. Gerekmesi ve mümkün olması
durumunda test örneği yapabilmekteyiz. Uygulamanızı
görüşmek üzere bizimle irtibata geçiniz.
Klüber Lubrication ürünleri devamlı geliştirilmektedir.
Bu nedenle, Klüber Lubrication München SE & Co.
KG önceden haber vermeksizin bu broşürdeki bilgileri
değiştirme hakkını saklı tutar.
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 Münih
Almanya
Munich District Court
HRA 46624
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www.klueber.com.tr

Klüber Lubrication – your global specialist
Bizim tutkumuz, yenilikçi tribolojik çözümlerdir. Kişisel hizmet ve danışmanlığımızla,
müşterilerimize dünya genelinde başarılı olmaları için bütün endüstriyel alanlarda ve bütün
pazarlarda yardımcı oluruz. Deneyimli, iddialı bilgi birikimimiz ve tecrübeli çalışanlarımızla,
giderek artan endüstriyel gereksinimleri 85 yıldan bugüne, yüksek performanslı
yağlayıcılarımızla ustaca karşılıyoruz.

